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، بعد هذا العمل المضني الممتع الذي قمت به حول الیسیر المعفّو عنه في الفقه المالكي

، أصُل إلى نهایة البحث مسجال أهّم االستخالصات والنتائج التي توصلُت إلیها من خالله

  :مرفقا إیاها ببعض االقتراحات والتوصیات التي أرى أنها تزید في خدمة موضوعه

  :أهّم النتائج -أوال

لعل أهّم نتیجة توّصلُت إلیها هي كون سادتنا من العلماء المالكیة قد أعملوا وطبقوا  -1

 .معفّو عنه في شتى أبواب الفقهقاعدة الیسیر ال

لیس كل یسیر معفّوا عنه؛ فشرطه األساس أال یرد نّص على عدم التفریق بین الیسیر  -2

 .والكثیر

  .غالبا رفذلك إلى العُ به، والمرجع في سَ شيء بحَ  الیسیر في كلّ  -3

الماء الطهور ال یتضرر بالطاهر الیسیر ما لم یتغیر به، أو یكن هو الغالب علیه، فإذا  -4

 .تغیر به كان الماء طاهرا غیر مطهر

ال الخرق كثیرا ا إذا كانإذا كان الخرق في الخّف قلیال یجوز المسح علیه، أمّ  -5  .یجوز ف

 .الیسیرة منه ن القرآن، ویجوز له قراءة اآلیاتیرا مال یجوز للجنب أن یقرأ شیئا كث -6

 .دم الحیض دون كثیرهأثر یسیر ُیعفى عن  -7

 یبطل بالمشي العمد الكثیر المتوالي، بخالف المشي القلیل، فإنه ال تبطل الصالة -8

 .الصالة؛ ولكنه یكره إن لم یكن لمصلحة الصالة، أو ِلما دعت إلیه ضرورة

واستثنوا العلّو ، الكیة على عدم مشروعیة علّو اإلمام عن المأمونیناّتفق السادة الم -9

  .سواٌء أكان یسیرا أم كثیرا، الیسیر؛ إال أن یقصد به الكبر، فتبطل به حینئذ

 على خالف في بعض، إن ُأغمي على الصائم جزءا یسیرا من یومه، أجزأه صومه -10

 .التفاصیل

إذا ، مثل فلقة الحبة ونحوها، قي بین أسنان الصائمذهب المالكیة إلى أّن الطعام المتب -11

على المشهور من ، ابتلعه مع ریقه ُیعفى عنه؛ فال یجب علیه القضاء ولو كان متعمدا

 .المذهب

، وال یجوز تقدیمها بالزمن كالیوم والیومین یجوز تقدیم الفطرة قبل العید بالزمن القلیل -12

 .الكثیر

 .وجبت علیها الفدیة، وبلغ ذلك قدر درهم بغلي، ا بالحناءمة یدیهرِ حْ إذا خضبت المُ  -13
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على أّنه تجزئ التضحیة بالعرجاء عرجا یسیرا، وال  -ومنهم المالكیة–أجمع الفقهاء  -14

  .تجزئ التضحیة بالعرجاء عرجا فاحشا

ین والثالثة ویجوز تأخیره الیوم، ال ُیشترط تعجیل رأس مال السلم في مجلس العقد -15

 .وهذا مذهب المالكیة في المشهور، بشرط وبغیر شرط

 .من ضمان البائع دون الثلث معفّو عنه ولیسمن الثمار  ما تهلكه الجائحة -16

  .واعتبروا الجهالة فیه یسیرة، ذهب المالكیة إلى جواز بیع ما یكمن في األرض بشروط -17

ع الخالف في بعض وٕان وق، الجملة من حیث تفق الفقهاء على جواز بیع الجزافا -18

 .وُعّدت الجهالة فیه معفّوا عنها لكونها یسیرة ،صوره وبعض شروطه

الدود ونحوه في الطعام، ُیعفى عن أكله إذا بلغ ذهب بعض المالكیة إلى أنه إذا سقط  -19

ثلث الطعام فأقّل، وأما إذا كان الدود المّیت ونحوه مـّما ال نفس له سائلة أكثر من ثلث 

 .لم یجْز أكل الطعام، الطعام

 .وال تحمل ما دون ثلث الدیة ،العاقلة تحمل الدیة إذا كانت أكثر من الثلث -20

إذا كانت مغلقة  ،لألكل حاال أّن السرقة من البساتین ونحوهاذهب بعض المالكیة إلى  -21

 .أال قطع فیها؛ ألنها من باب الیسیر المعفو عنه، أو بها حافظ

إذا تخلّــل الحلف واالستثناء سكتٌة یسیرة كانقطاع نَفسه أو صوته، أو عارض من  -22

 خلل بینهما سكوتٌ ناء، وأما إذا تعطسة، أو سعال، أو نحو ذلك، فال یمنع صحة االستث

 .یمكنه الكالم فیـه، أو فصل بینهما بكالم أجنبي، لم یصحَّ االستثناء

ذهب بعض المالكیة إلى التفریق بین الغضب الكثیر والیسیر في حكم القاضي؛ فال  -23

 .یصح حكمه مع الغضب الكثیر، ویصّح مع الیسیر

 .والقسمة لبیوعالغبن الیسیر ال یمكن االحتراز منه ألحد؛ فمضى في ا -24

فإنه ال ترد شهادته؛ لعدم انتفاء ، من اجتنب الكبائر وارتكب الصغائر كالكذب الیسیر -25

 .العدالة عنه

الشاهد الذي یعرف بالغلط الیسیر تقبل شهادته؛ ألن الغلط الیسیر ال یسلم منه  -26

 .اإلنسان
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  :أهم التوصیات -ثانیا

لمعفّو عنه عند المالكیة بصفة تخصصیة في البحث في تطبیقات قاعدة الیسیر ا إعادة -1

 .أبواب الفقه؛ حتى یتسنى جمع أكبر عدد من المسائل في الباب الفقهي الواحد

 .وتسجیالتهم، تعریف الناس بعلماء المالكیة المعاصرین؛ قصد اإلفادة من كتبهم -2

تطبیق  وعدم التوّسع في، ضرورة اعتماد المتصّدرین لإلفتاء منهج التیسیر قدر اإلمكان -3

 .مبدأ األحوط

 .الفقه المالكي وتجدید االهتمام بتیسیر وتقریبالدعوة إلى  -4

دعوة أئمة المساجد والهیئات العلمیة إلى إقامة دورات علمیة في المذهب المالكي المدّلل  -5

 .بعیدا عن التعّصب له

إحیاء طریقة اإلجازة في أصول وفروع المذهب المالكي؛ تحفیزا لطالب العلم على  -6

 .رة تلقي العلم عن العلماء مباشرةضرو 

وكذا الجهات الخیریة طباعة كتب المذهب المالكي ، دعم وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف -7

 .التي تمّس حاجة الناس إلیها

وما ُهدیت إلى تحریره؛ فما كان فیه من صواب وجودٍة ، هذا ما ُوفقت إلى كتابته، وأخیرا

ت وتوجیهات األفاضل وعلى رأسهم األستاذ المشرف عبد ثّم من إعانا، فمن اهللا أوال وآخرا

والحمد هللا الذي ، وما كان  فیه من خطأ أو نقص فمن نفسي ومن الشیطان، القادر مهاوات

وعلى آله وصحبه ومن ، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، بنعمته تتّم الصالحات

  .تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
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فهرس اآليات القرآنية - 1  
  

ورة  ام اا  م  ار  ا  

l k  

  البقرة

43  22  

 & % $ # " !  127  13  

¯ ® ¬ « ª © ¨ §  185  31  

 y x w v u t s  255  66  

¬ « ª © ¨ §  286  31  

  42  64  آل عمران  : ; > = < ? 

 y x w v u t s

z  النساء  
43  33  

+ , - .  102  28  

V U T S R X W  

  المائدة

6  31  

 2 1 0 /  38  68  

È Ç Æ Å Ä Ã  72  164  األنعام  

Å Ä Ã Â Á À ¿  16  122  التوبة  

¸ ¶ µ ´ ³  72  15  اإلسراء  

¡ � ~ } | { z  31  78  الحج  



 فهارس

77 
 

  54  44  ص  , - . / 0 1 2

  13  17  ق  1 2 3 4 5 6 7 8

s r q p o n m  
  النجم

32  33  

x w v u  32  33  

  



 فهارس

78 
 

  نبويةفهرس األحاديث ال - 2
  

  ا  طرف ادث

  29  ِإَذا َذَهَب َأَحُدُكْم ِإَلى الَغاِئطِ 

  34  ثُمَّ َصلِّي ِفیهِ ، ِإَذا َطُهْرِت َفاْغِسِلیهِ 

  52  َأْرَبٌع َال َتُجوُز في اْألََضاِحي

  32-27  ِإنَّ الدِّیَن ُیْسرٌ 

  50  َأَمَر ِبَزَكاِة الِفْطِر َقْبَل ُخُروجِ  َأنَّ النَِّبيَّ 

  59  َأَمَر ِبَوْضِع الَجَواِئحِ  نَّ النَِّبّي أَ 

  39  ةَ ونَ مُ یْ مَ وَ  وَ هُ  لَ سَ تَ اغْ   اهللاِ  ولَ سُ أّن رَ 

  44  ُأَماَمةَ  َكاَن ُیَصلِّي َوُهَو َحاِملٌ  َأنَّ َرُسوَل اِهللا 

  42  ُیَسافَــَر ِبالُقْرآِن ِإَلى َأْرِض الَعُدوِّ  َنَهى َأنْ  َأنَّ َرُسوَل اِهللا 

  34-30  فضة نْ مِ  ةً لَ سِ لْ سِ  ِب الشِّعْ  انَ كَ مَ  ذَ خَ اتَّ فَ  رَ سَ كَ انْ   يِّ بِ النَّ  َدحَ أّن قَ 

  34  یرِ رِ الحَ  نَ مِ  ِت مَ الُمصْ  بِ وْ الثَّ  نِ عَ   اهللاِ  ولُ سُ ى رَ هَ ا نَ مَ نَّ إِ 

  60  َوالثُُّلُث َكِثیرٌ ، الثُُّلثُ 

  62  َهُب ِبالذََّهبِ الذّ 

  29  َضُعوا ِفیِه السِّكِّیَن َواْذُكُروا اْسَم اِهللا َوُكُلوا

  50  َعَلى الذََّكِر َواْألُْنَثى َصَدَقَة اْلِفْطرِ  َفَرَض النَِّبيُّ 

ةِ َال َتْشَرُبوا ِفي آِنَیِة الذَّهَ    34  ِب َوالِفضَّ

  70  َال َقْطَع ِفي َثَمٍر َوَال َكثَــرٍ 

  63  َال َیْقِضَینَّ َحَكٌم َبْیَن اْثَنْیِن َوُهَو َغْضَبانَ 

  51  ِلَتْأُخُذوا َمَناِسَكُكمْ 

  59  َلْو ِبْعَت ِمْن َأِخیَك َثَمًرا َفَأَصاَبْتُه َجاِئَحةٌ 

  32  َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي

  29  ا َأْسَكَر َكِثیُرُه َفَقِلیُلُه َحَرامٌ مَ 
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  69  ادً اعِ صَ فَ  ارٍ ینَ دِ  عِ بْ ي رُ فِ  عُ طْ القَ : یتُ سِ ا نَ مَ يَّ وَ لَ عَ  الَ ا طَ مَ 

  61  َمِن اْشَتَرى َطَعاًما َفَال َیِبْعُه َحتَّى َیْســـتَـــْوِفَیهُ 

  70  َمْن َأَصاَب ِبِفیِه ِمْن ِذي َحاَجةٍ 

  55  َلْم َیْحَنثْ ، ْن َشاَء اهللاُ إِ : َمْن َحَلَف َفَقالَ 

َیاَم مِ    49  هُ  ِصَیاَم لَ َال فَ  لِ یْ اللَّ  نَ َمن لم ُیَبیِّْت الصِّ

  34  یرِ رِ الحَ  سِ بْ لِ  نْ عَ   اهللاِ  يُّ بِ ى نَ هَ نَ 

ْكَباِن ِجَزاًفا   61  َوُكنَّا َنْشَتِري الطََّعاَم ِمَن الرُّ

  41  َعَلى ُكلِّ َحالٍ  ُیْقِرُئَنا اْلُقْرآنَ  َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

  46  َیا َأیَُّها النَّاِس ِإنِّي ِإنََّما َصَنْعُت َهَذا

  33  َأَفتَّاٌن َأْنَت؟، َیا ُمَعاذُ 

  32  َیسُِّروا َوَال ُتَعسُِّروا َوَبشُِّروا َوَال تَُنفُِّروا
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   فهرس آثار الصحابة  - 3
  

  ا    ار 

  46  حذیفة بن الیمان  َعَلى ُدكَّانٍ  مَّ الَناَس ِبالَمَداِئنِ َأنَُّه أَ 

  44  َبَرَزَة األسلميّ  وأب  َأنَُّه َصلَّى َوِلَجاُم َدابَِّتِه ِبَیِدهِ 
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  فهرس األعالم املرتجم هلم - 4
  

  و ار  اَم

  15  ابن النجار

  27  ابن الهمام

  64  ابن حبیب

  32  ابن حجر

  35  ابن حزم

  20  ابن رجب

  24  ابن عرفة

  13  ابن فارس

  31  ابن كثیر

  48  أشهب

  54  األمین الشنقیطي

  14  التفتازاني

  14  الجرجاني

  15  جالل الدین المحلي

  17  الحموي

  19  السیوطي

  56  الصاوي

  14  صدر الشریعة

  19  فيالقرا

  69  مالك بن أنس

  17  مصطفى الزرقا

  16  المقري
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 املعرف هبا فهرس الغريب املشروح  واألماكن - 5

ا ا 

 اإلنفحة 29

 الثوب المصمت 34

 الجابیة 34

 الجائحة 60

 جبذ 46

 الجرین 70

 الجزاف 61

 الُخْبنة 70

 الدرهم البغلي 51

 الدكان 46

 الدلجة 32

ةالروح 32  

 سدى الثوب 34

 تُنقي 52

 الظلع 52

 العاقلة 71

 الغبن 64

 الغدوة 32

 غرة 71

 الفدان 60

 القسمة 64
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 القیراط 60

 الكثر 70

 الكسیر 52

 المدائن 46

 نواضح 32
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 فهرس املصادر واملراجع - 6

  :الكتب -أوال

  : القرآن الكریم و علومه -أ

  .ن عاصمبروایة حفص ع القرآن الكریم -

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3محمد عبد القادر عطا، ط: ابن العربي، أحكام القرآن، ت -1

  .م2003/هـ1424

  .م1984، تونس، الدار التونسیة للنشر، دون رقم ط، التحریر والتنویر، ابن عاشور -2

، قرشي رسالنأحمد عبد اهللا ال: ت، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ابن عجیبة -3

  .م2000/ه1421، القاهرة، دون ذكر دار النشر، دون رقم ط

مؤسسة ، 1ط، مصطفى السید محمد وآخرون: تابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -4

  .م2000/ه1421، مصر، الجیزة، قرطبة

، دار إحیاء التراث، دون رقم ط، محمد الصادق قمحاوي: ت، الجصاص، أحكام القرآن -5

 .م1992/ه1412، بیروت

، 1ط، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي وآخرون: تالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  -6

  .م2006/ه1427، بیروت، مؤسسة الرسالة

دون تاریخ وال مكان ، دار ابن كثیر، دون رقم ط، تفسیر الجاللین، المحلي والسیوطي -7

 . النشر

، دار عالم الفوائد، 1طي إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمین الشنقیطي، أضواء البیان ف -8

  .ه1426، مكة المكرمة

  :الحدیث النبوي وعلومه - ب

، النهایة في غریب الحدیث )مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد(ابن األثیر  -9

دار إحیاء التراث ، دون رقم ططاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، : واألثر، ت

 .ط دون تاریخ، بیروت ،العربي
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دار ، 1ط، محمدعبد اهللا ولد كریم. د: دراسة وتحقیق، القبس شرح الموطأ، ابن العربي -10

 .م1992، بیروت، الغرب اإلسالمي

محمد بن الحسین السلیماني : قراءة وتعلیق، المسالك شرح موطأ مالك، ابن العربي -11

  .م2007/ه1428، بیروت، اإلسالميدار الغرب ، 1ط، وعائشة بنت الحسین السلیماني

، دار الكتب العلمیة، دون رقم ط، عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي، ابن العربي -12

 .دون تاریخ ط، بیروت

، عبد القادر شیبة الحمد: تابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحیح البخاري،  -13

  .م2001/ه1421، دون ذكر دار أو مكان النشر، 1ط

فیما تضمنه ، وعلماء األقطار، االستذكار الجامع لفقهاء األمصار، ابن عبد البر -14

، دار قتیبة، 1ط، وشرح ذلك كله باإلیجاز واالختصار، الموطأ من معاني الرأي واآلثار

  .م1993/ه1414، حلب والقاهرة، دار الوعي/دمشق وبیروت

مصطفى بن أحمد : ت، واألسانید لما في الموطأ من المعاني التمهید، ابن عبد البر -15

، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة ،دون رقم ط، ومحمد عبد الكبیر البكري، العلوي

  .م1967/ه1387 ،المغرب

، دار الجیل، بیروت، 1بشار عواد معروف، ط: ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ت -16

  . م1998/هـ1418

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 1ط ،صحیح وضعیف سنن الترمذي، األلباني -17

 .م2000/هـ1420، الریاض

، الریاض، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 1ط، ضعیف سنن أبي داود، األلباني -18

 .م1998/ هـ1419

، المكتب اإلسالمي، 1طاأللباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل،  -19

  .م1979/ه1399، بیروت

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، 1اني، صحیح سنن ابن ماجة، طاأللب -20

  .م1997/ه1417

، الریاض، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 1األلباني، صحیح سنن أبي داود، ط -21
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  .م1998/ هـ1419

دار الكتب ، 1ط، محمد عبد القادر أحمد عطا: الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ت -22

  .م1999/ه1420، یروتب، العلمیة

، دار طوق النجاة، 1محمد زهیر بن ناصر الناصر، ط: ، تالجامع الصحیحالبخاري،  -23

  .هـ1422بیروت، 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3محمد عبد القادر عطا، ط: البیهقي، السنن الكبرى، ت -24

  .م2003/هـ1424

، دار الغرب اإلسالمي، 1د معروف، طبشار عوا: ، ت)السنن(الترمذي، الجامع الكبیر  -25

 .م1996بیروت، 

اعتنى ، حكم على أحادیثه وآثاره وعلق علیه محمد ناصر الدین األلباني، سنن أبي داود -26

  .دون تاریخ ط، الریاض، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 2ط، مشهور بن حسن آ ل سلمان: به

، 2ط، عبد الرحمن محمد عثمان: تداود،  العظیم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي -27

  .م1968/ه1388، المدینة المنورة، المكتبة السلفیة

عبد اهللا محمود محمد : العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ضبطه وصححه -28

  . م2001/هـ1411، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عمر، ط

، دار الوفاء 1یحیى إسماعیل، ط: القاضي ِعَیاض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ت -29

  .م1998/هـ1419، )مصر(للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة 

دار إحیاء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي، دون رقم ط: مالك بن أنس، الموطأ، ت -30

 .م1985/ه1406، بیروت، العربي

بیت األفكار  دون رقم ط،، أبو صهیب الكرمي: مسلم، الجامع الصحیح، اعتنى به -31

  .م1998/ه1419، الدولیة، الریاض

، مكتبة 1أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: النسائي، السنن الكبرى، اعتنى به -32

  .المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، دون تاریخ ط

 ،مصر، المطبعة المصریة باألزهر، 1طالنووي، شرح صحیح مسلم،  -33

  .م1929/ه1347
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  :سالميالفقه اإل -ج

  :الفقه الحنفي -

دار الكتب ، 1ط، عبد الرزاق غالب المهدي: تعلیق، ابن الهمام، شرح فتح القدیر -34

 .م2003/ه1424، بیروت، العلمیة

: ومعه الحواشي المسماة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفیة، ابن نجیم -35

دار ، 1ط، زكریا عمیرات: یاته وأحادیثهضبطه وخرج آ، منحة الخالق على البحر الرائق

 .م1997/هـ1418، بیروت. الكتب العلمیة

  .   م1989/ه1409، بیروت، دار المعرفة، دون رقم ط، السرخسي، المبسوط -36

، دون رقم ط، فهمي الحسیني: تعریب، درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حیدر -37

  .م2003/ه1423، الریاض، دار عالم الكتب

  :الفقه المالكي -

، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من األمهات، ابن أبي زید القیرواني -38

  .م1999، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 1ط، محمد األمین بوخبزة وآخرون: ت

دار الغرب ، 1ط، حسین بن سالم الدهماني: دراسة وتحقیق، التفریع، ابن الجالب -39

 .م1987/هـ1408، بیروت، اإلسالمي

دار ، محمد بن سیدي محمد موالي، دون رقم ط: ابن جزي الكلبي، القوانین الفقهیة، ت -40

  .دون تاریخ ط، بیروت، الفكر

: ت، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، ابن رشد الجد -41

  . م1988/هـ1408، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 2ط، محمد حجي وآخرون

المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام ، ابن رشد الجد -42

دار ، 1ط، محمد حجي: ت، الشرعیات والتحصیالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت

 . م1988/هـ1408، بیروت، الغرب اإلسالمي

المختار بن الطاهر : یق وجمع وتعلیقتقدیم وتحق، فتاوى ابن رشد، ابن رشد الجد -43

 .م1987/هـ1407، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 1ط، التلیلي

، بیروت، دار المعرفة، 6ط، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ابن رشد الحفید -44



 فهارس

88 
 

 .م1982/ه1402

 محمد أبو األجفان وعبد: ت، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة، ابن شاس -45

 . م2003/هـ1423، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 1ط، الحفیظ منصور

، بیروت، دار الكتب العلمیة، 2ط، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي، ابن عبد البر -46

  .م1992/ه1413

ضبطه ، جواهر اإلكلیل شرح مختصر العالمة خلیل في مذهب اإلمام مالك، اآلبي -47

 . م1997/هـ1418، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1ط، الخالديمحمد عبد العزیز : وصححه

عین ، دار الهدى ،دون رقم ط ،فقه المعامالت على مذهب اإلمام مالك، عبدهإدریس  -48

  .طدون تاریخ ، الجزائر، ملیلة

محمد : تحقیق وتعلیق وتخریج ودراسة، تنویر المقالة في حّل ألفاظ الرسالة، التتائي -49

 .م1988/هـ1409، دون ذكر دار النشر ومكانها، 1ط، عال شبیرعایش عبد ال

 ،بیروت، دار ابن حزم، 1ط، وأدلتهالفقه المالكي ، الحبیب بن طاهر -50

 .م1998/ه1418

دار الكتب ، 1ط، زكریا عمیرات: الحطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ت -51

  .م1995/ه1416، بیروت، العلمیة

، دون ذكر دار ومكان النشر، 3ط، م المجتدي من شرح كفاف المبتديمرا، الخدیم -52

 . م2000/ه1421

المطبعة ، 2ط، علي العدوي حاشیة الشیخ: وبهامشه، شرح مختصر خلیل، الخرشي -53

  .ه1317، مصر، بوالق، األمیریة الكبرى

، العربیة دار إحیاء الكتب، دون رقم ط، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي -54

  .دون ذكر مكان وتاریخ النشر

الموسوم بالهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام (شرح حدود ابن عرفة ، الرصاع -55

، دار الغرب اإلسالمي، 1ط، محمد أبو األجفان والطاهر المعموري: ت، )ابن عرفة الوافیة

  .م1993، بیروت

المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح -الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك  -56
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یر لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدرد( -الصغیر

، دار الكتب العلمیة، 12ط، محمد عبد السالم شاهین: ، ضبطه وصححه)اإلمام مالك

  .م1995/ه1415، بیروت

، تونس، المطبعة التونسیة، 1ط، توضیح األحكام على تحفة الُحّكام، عثمان التوزري -57

  .ه1339

مع تعلیقات من تسهیل منح ، شرح منح الجلیل على مختصر العالمة خلیل، علیش -58

 .م1984/هـ1404، بیروت، دار الفكر، 1ط، الجلیل للمؤلف

 .م2002/ه1423، بیروت، مؤسسة الریان، 1ط، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الغریاني -59

، الحبیب بن طاهر: ت، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، لوهابالقاضي عبد ا -60

 .م1999/ه1420، بیروت، دار ابن حزم، 1ط

محمد حسن محمد حسن : ت، المعونة على مذهب عالم المدینة، القاضي عبد الوهاب -61

  .م1998/هـ1418، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1ط، إسماعیل الشافعي

، دار السالم، 1ط، ركز الدراسات الفقهیة واالقتصادیة وآخرونم: ت، الفروق، القرافي -62

 .م2001/ه1421، القاهرة

  . م1994، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 1محمد حجي، ط: القرافي، الذخیرة، ت -63

مؤسسة ، 1ط، یحیى مراد: ت، الخالصة الفقهیة على مذهب السادة المالكیة، القروي -64

  .م2009/ه1430 ،المختار للنشر والتوزیع

، دار الغرب اإلسالمي، 1ط، محمد المختار السالمي: ت، شرح التلقین، المازري -65

 .م1997، بیروت

، دار الكتب العلمیة، 1ط ،روایة سحنون عن ابن القاسمب المدونة الكبرى، مالك بن أنس -66

  .م1995/ه1415، بیروت

وزارة األوقاف والشؤون ، 1ط، دلة الرسالةالمناهل الزاللة في شرح وأ، المختار الجزائري -67

 .م2013/ه1434، قطر، اإلسالمیة

الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة واألندلس  -68

، وزارة األوقاف والشؤون 2جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، ط: والمغرب، ت
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  .م1981/ه1401إلسالمي ببیروت، اإلسالمیة بالمملكة المغربیة ودار الغرب ا

  : الفقه الشافعي -

محمد خلیل : الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، اعتنى به -69

  .م1997/هـ1418، دار المعرفة، بیروت، 1ط، عیتاني

  :الفقه الحنبلي -

، تاح محمد الحلوعبد اهللا بن عبد المحسن التركي وعبد الف: ت، المغني، ابن قدامة -70

  . م1997/هـ1417، الریاض، دار عالم الكتب، 3ط

، 1ط، محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي: ت، شرح المقنع المبدع، ابن مفلح -71

  .م1997/هـ1418، بیروت، دار الكتب العلمیة

  :كتب فقهیة أخرى -

مكتبة الفرقان ، 2ط، أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف :ت، اإلجماع، ابن المنذر -72

  .م1999/هـ1420، اإلمارات العربیة، ومكتبة مكة الثقافیة

  .م1982/ه1402، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، 3ط، عمراتب اإلجما، ابن حزم -73

، 1ط، مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم: ت، غیاث األمم في اْلِتَیاث الظلم، الجویني -74

  .م1979، اإلسكندریة، دار الدعوة

، دار الكلمة، 1ط، نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتها في العلوم اإلسالمیة، الریسوني -75

 .م1997/ه1418، مصر

أبو عبیدة مشهور بن : ضبط نصه وعلق علیه وخرج أحادیثه، االعتصام، الشاطبي -76

  .مكان وال تاریخ النشر دون، مكتبة التوحید، دون رقم ط، حسن آل سلمان

المعهد اإلسالمي ، 1ط، الضریر، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة -77

  .م1993/ه1414، المملكة العربیة السعودیة، للبحوث والتدریب والبنك اإلسالمي للتنمیة

، القاهرة، طدون ذكر دار ، 2ط، المقادیر الشرعیة واألحكام المتعلقة بها، محمد الكردي -78

  .م2005/ه1426

  .م1998/ه1418، دمشق، دار القلم، 1المدخل الفقهي العام، ط، مصطفى الزرقا -79

، دار القلم، 1مجد أحمد مكي، ط: فتاوى مصطفى الزرقا، جمعها ،مصطفى الزرقا -80
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  .م1999/هـ1420دمشق، 

  :أصول الفقه والقواعد الفقهیة ومقاصد الشریعة -د

مكتبة ، دون رقم ط، محمد الزحیلي ونزیه حماد: شرح الكوكب المنیر، ت، رابن النجا -81

  .م1993/ه1413، الریاض، العبیكان

، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلیمان: القواعد في الفقه اإلسالمي، ت، ابن رجب -82

  .دون مكان وتاریخ النشر، دار ابن عفان، دون رقم ط

مكتبة ، 1ط، التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة قاعدة المشقة تجلب، الباحسین -83

  .م2003/ه1424، الریاض، الرشد

  .م1998/ه1418، الریاض، مكتبة الرشد، 1الباحسین، القواعد الفقهیة، ط -84

دون ، دار المنار، دون رقم ط، القواعد الفقهیة بین األصالة والتوجیه، بكر إسماعیل -85

  .ذكر مكان وتاریخ ط

، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1ط، موسوعة القواعد الفقهیة، ورنوالب -86

  . م2003/ه1424

، بیروت، ناشرون موسسة الرسالة، 4البورنو، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، ط -87

  .م1996/ه1416

التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، ضبطه وخرج  -88

 .دون تاریخ ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1ط، زكریا عمیرات: ه وأحادیثهآیات

، دار الكتب العلمیة، 1غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، ط، الحموي -89

  .م1985/ه1405، بیروت

، دار ابن زیدون، دون رقم ط، مصطفى محمد القّباني: ت، الدبوسي، تأسیس النظر -90

 .دون تاریخ ط، القاهرة، ة الكلیات األزهریةمكتب/بیروت

، الریاض، دار زدني للطباعة والنشر، 1ط، الدوسري، الممتع في القواعد الفقهیة -91

 .م2007/ه1428

عبد الستار أبو : راجعه، تیسیر فائق أحمد محمود: المنثور في القواعد، ت، الزركشي -92

، الكویت، ة األوقاف والشؤون اإلسالمیةوزار ، مصورة باألفست عن الطبعة األولى، غدة
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  .م1982/ه1402

مركز الدراسات : السیوطي، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة، إعداد -93

، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة والریاض، 2والبحوث بمكتبة الباز، ط

  .م1997/هـ1418

، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1طوامع، جمع الج البدر الطالع في حلّ  ،المحلي -94

  .م2005/ه1426

مجلس النشر ، 2ط، محمد الزحیلي، القواعد الفقهیة على المذهب الحنفي والشافعي -95

 .م2004، الكویت، العلمي بجامعة الكویت

، دار الفكر، 1ط، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة، محمد الزحیلي -96

  .م2006/ه1427، دمشق

 .م2012، الرباط، دار األمان ، دون رقم ط، محمد الدردابي: القواعد، ت، الَمْقري -97

 .م1991/ه1412، دمشق، دار القلم، 2ط، القواعد الفقهیة، الندوي -98

، دون رقم ط، موسوعة القواعد والضوابط الفقهیة الحاكمة للمعامالت المالیة، الندوي -99

 .م1999/ه1419 ،دار عالم المعرفة

  :واألماكنالتاریخ والتراجم  -هـ

محمود األرناؤوط، : ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ت -100

، دار ابن كثیر، دمشق وبیروت، 1عبد القادر األرناؤوط، ط: وخرج أحادیثه

  .م1991/هـ1412

، بیروت، دار الجیل، دون رقم ط، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ابن حجر -101

  .م1993/ه1414

دار ، دون رقم ط، إحسان عباس: ت، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان -102

  .دون تاریخ ط، بیروت، صادر

: ابن فرحون، الدیباج المذّهب في معرفة أعیان علماء المذهب، بدون رقم ط، ت -103

  .م1972لتراث للطبع والنشر، القاهرة، محمد األحمدي أبو النور، دار ا

، 1ط، محمد خیر رمضان یوسف: ت، تاج التراجم في طبقات الحنفیة، ابن ُقطلوُبغا -104
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  .م1992/ه1413، دمشق، دار القلم

، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1ط، زكریا عمیرات:ت، الحفاظ ذیل طبقات، الذهبي -105

  .م1998/هـ1419

مجموعة من المحققین بإشراف شعیب األرنؤوط، : عالم النبالء، تالذهبي، سیر أ -106

  .م1984/هـ1405، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1ط

  .م2002، بیروت، دار العلم للمالیین، 15ط، األعالم، الزركلي -107

دار مكتبة ، منشورات، دون رقم ط، ألهل القرن التاسع الضوء الالمع، السخاوي -108

  .تاریخ ط دون، بیروت، الحیاة

، مؤسسة الرسالة 1تراجم مصنفي الكتب العربیة، ط: عمر كحالة، معجم المؤلفین -910

  .م1993/ه1414للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

دار ، 1ط، محمد سالم هاشم: ضبطه وصححه، ترتیب المدارك، القاضي عیاض -110

  .م1998/ه1418، بیروت، الكتب العلمیة

  .جرة النور الزكیة، بدون رقم ط، دار الفكر، بدون مكان وال تاریخ طمحمد مخلوف، ش -111

  .م1977/ه1397، بیروت، دار صادر، دون رقم ط، معجم البلدان، یاقوت الحموي -112

  :معاجم اللغة العربیة والموسوعات -و

دار ، دون رقم ط، عبد السالم محمد هارون: ت، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة -113

 .م1979/ه1399، الفكر

  .م1997/ه1418، بیروت، دار صادر، دون رقم ط، ابن منظور، لسان العرب -114

المؤسسة ، دون رقم ط، عبد السالم محمد هارون: ت، األزهري، تهذیب اللغة -115

 .دون تاریخ ط، مصر، المصریة العامة للتألیف واألنباء والنشر

 .م1985، بیروت، مكتبة لبنان، طالجرجاني، كتاب التعریفات، دون رقم  -116

ضمن سلسلة التراث العربي  16الحلقة (الزَّبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس  -117

عبد الستار أحمد فراج وآخرون، رقم ط ُیذكر : ، ت)التي أصدرتها وزارة اإلعالم في الكویت

، 26إلى الجزء  1من الجزء (في بعض األجزاء وال ُیذكر في أخرى، مطبعة دولة الكویت 

، بدأ إصدار األجزاء األربعین الواحد ِتْلُو اآلخر ابتداء من )وباقي األجزاء لم ُتذكر دار الطبع
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  .م2001/هـ1422م إلى غایة 1965/هـ1365

، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة: ت، القاموس المحیط، الفیروز آبادي -118

 .م2005/هـ1426، بیروت، الرسالة مؤسسة، 8ط، محمد نعیم العرقسوسي: إشراف

  .م1987، بیروت، مكتبة لبنان، دون رقم ط، المصباح المنیر، الفیومي -119

مطبعة ، 3ط، في غرائب التنزیل ولطائف األخبارمجمع بحار األنوار ، الكجراتي -120

  .م1967/هـ 1387، مجلس دائرة المعارف العثمانیة

دار ، 4ط، مجمع اللغة العربیة: ت، الوسیطالمعجم ، مصطفى إبراهیم وآخرون -121

  .م2004/ه1425، دون ذكر مكان ط، الشروق الدولیة

  :الكویت، الموسوعة الفقهیة-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة -122

  .، دار السالسل، الكویت2، ط"23إلى  1من "األجزاء 

  .، مطابع دار الصفوة، مصر1، ط"38إلى  24من "األجزاء 

  .، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت1، ط"45إلى  39من "األجزاء 

  :الرسائل الجامعیة -ثانیا

ما یختلف فیه الحكم بالقلة والكثرة في المعامالت ، بندر بن فارس بن عقاب التوم -123

 الرحمن بن عبد عبد :شرافإ، غیر مطبوعة، رسالة دكتوراه، والنكاح والطالق وما یتصل بها

  .م2010/ه1430، بالمدینة المنورة الجامعة اإلسالمیة، حیمياهللا الس

رسالة ، ما یختلف فیه الحكم بالقلة والكثرة في العبادات جمعا ودراسة ،بوبكر باه -124

الجامعة اإلسالمیة ، اهللا السحیمي الرحمن بن عبد عبد :شرافإ، غیر مطبوعة، دكتوراه

  .م2007/ه1428 ،بالمدینة المنورة

لیسیر مغتفر في الوقف التطبیقات الفقهیة لقاعدة ا ،لثقفيبن محمد ا بن غازي خالد -125

قسم الفقه ، یوسف بن عبد اهللا الشبیلي: إشراف ،غیر مطبوعة ماجستیر، رسالة والوصایا،

المملكة العربیة ، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة لمعهد العالي للقضاءبا المقارن

  .ه1430-1429، السعودیة

، ماجستیر رسالة، المعفو عنه في فقه العبادات، سامیة عبد اهللا غائب نظر بخاري -126

دراسات العلیا بكلیة الشریعة قسم ال، محمد حسني إبراهیم سلیم: إشراف، غیر مطبوعة
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  .م1996/ه1416 ،أم القرىجامعة ب والدراسات اإلسالمیة

لقاعدة الیسیر مغتفر في النكاح  التطبیقات الفقهیة، عایض حسن آل عبد الهادي -127

قسم الفقه ، عبد اهللا بن منصور الغفیلي: إشراف ،غیر مطبوعة ماجستیر، رسالة والطالق

المملكة ، بجامعة اإلمام اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة لمعهد العالي للقضاءبا المقارن

  .ه1430-1429، العربیة السعودیة

التطبیقات الفقهیة لقاعدة الیسیر مغتفر في الطهارة  ،عبد الرحمن بن أحمد الجاسر -128

قسم ، یوسف بن عبد اهللا الشبیلي: إشراف ،غیر مطبوعة ماجستیر، رسالة، والصالة والجنائز

المملكة ، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة لمعهد العالي للقضاءبا الفقه المقارن

  .ه1429-1428، العربیة السعودیة

التطبیقات الفقهیة لقاعدة الیسیر مغتفر في كتاب الزكاة   بن سلیمان العبید،عبد اهللا -129

قسم ، یوسف بن عبد اهللا الشبیلي: إشراف ،غیر مطبوعة ماجستیر، رسالةوالصوم والحج، 

المملكة ، بجامعة اإلمام اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة لمعهد العالي للقضاءبا الفقه المقارن

  .ه1429-1428، العربیة السعودیة

التطبیقات الفقهیة لقاعدة الیسیر مغتفر في الوكالة  ،عمر بن علي دخیل العودة -130

سالم بن ناصر بن عبد العزیز : إشراف ،غیر مطبوعة ماجستیر، رسالة، والشركة واإلجارة

، ةبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمی لمعهد العالي للقضاءبا قسم الفقه المقارن، الراكان

  .ه1430-1429، المملكة العربیة السعودیة

التطبیقات الفقهیة لقاعدة الیسیر مغتفر في الدیات والحدود  ،فهد بن حسن المشیخي -131

سالم بن ناصر بن عبد : إشراف ،غیر مطبوعة ماجستیر، رسالة، واألطعمة واألیمان والقضاء

بجامعة اإلمام محمد بن سعود  ضاءلمعهد العالي للقبا قسم الفقه المقارن، العزیز الراكان

  .ه1430-1429، المملكة العربیة السعودیة، اإلسالمیة

 رسالة، هاكیا بن محمد كانوریتش، التطبیقات الفقهیة لقاعدة الیسیر مغتفر في البیوع -132

لمعهد با قسم الفقه المقارن، یوسف بن عبد اهللا الشبیلي: إشراف ،غیر مطبوعة ماجستیر،

- 1428، المملكة العربیة السعودیة، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة اءالعالي للقض

  . ه1429
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 فهرس احملتويات - 7

  ا  اوى

  1  مقدمة                                                                 

  ، التعریف بالقاعدة الفقهیة، وبیان أهمیتها: المبحث األول

  ومدى حجیتها، ها وبین القاعدة األصولیةوالفرق بین

  13  التعریف بالقاعدة الفقهیة: المطلب األول

  13  التعریف بالقاعدة الفقهیة كمركب وصفي: الفرع األول

  16  التعریف بالقاعدة الفقهیة كمصطلح: الفرع الثاني

  19  صولیةوبیان الفرق بینها وبین القواعد األ، أهمیة القواعد الفقهیة: المطلب الثاني

  19  أهمیة القواعد الفقهیة: الفرع األول

  21  الفرق بین القاعدة الفقهیة والقاعدة األصولیة: الفرع الثاني

  23  مدى حّجّیة القاعدة الفقهیة: المطلب الثالث

  23  االتجاه الذي یرى عدم االحتجاج بالقاعدة الفقهیة: الفرع األول

  24  انیة االحتجاج بالقاعدة الفقهیةاالتجاه الذي یرى إمك: الفرع الثاني

  25  مجال االتفاق بین االتجاهین: الفرع الثالث

  ،وبیان أصلها، التعریف بقاعدة الیسیر المعفّو عنه: المبحث الثاني

  والقواعد المرتبطة بها

  27  معنى قاعدة الیسیر المعفو عنه: لالمطلب األو

  27  المعنى اإلفرادي للقاعدة: الفرع األول

  27  المعنى اإلجمالي للقاعدة: لفرع الثانيا

  28  مرادفات قاعدة الیسیر المعفّو عنه: الفرع الثالث
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  28  ضابط معرفة كوِن الشيء یسیرا: الفرع الرابع

  31  أصل قاعدة الیسیر المعفّو عنه: يالمطلب الثان

  31  أدلة قاعدة المشقة تجلب التیسیر: الفرع األول

  33  اعدة الیسیر المعفّو عنهأدلة ق: الفرع الثاني

  36  ا صلة بقاعدة الیسیر المعفّو عنهالقواعد التي له: المطلب الثالث

المشقة تجلب "كقاعدة ، قواعد أعّم من قاعدة الیسیر المعفو عنه: الفرع األول

  ".التیسیر

36  

قواعد أخص من قاعدة الیسیر المعفو عنه لكونها تنّص على جنس : الفرع الثاني

  وٕان كان یسیره معفوا عنه، مما ال یتسامح في كثیرهمعین 

36  

  37  قواعد قریبة المعنى من قاعدة الیسیر المعفو عنه: الفرع الثالث

  تطبیقات قاعدة الیسیر المعفّو عنه في باب العبادات: المبحث الثالث

  39  تطبیقات القاعدة في الطهارة: المطلب األول

  39  قع فیه طاهر قلیل حكم الماء الذي ی: الفرع األول

  40  حكم المسح على الخف المخّرق خرقا قلیال :الفرع الثاني

  41  حكم قراءة الجنب آلیات یسیرة من القرآن :الفرع الثالث

  42   قلیل دم الحیض یصیب الحائض: الفرع الرابع

  44  تطبیقات القاعدة في الصالة: المطلب الثاني

  44   ةصالالفي  قلیلالمشي ال :الفرع األول

  45  علّو اإلمام عن المأمومین علّوا یسیرا : الفرع الثاني

  48  تطبیقات القاعدة في الصوم والزكاة: المطلب الثالث

  48   على الصائمیسیر الاإلغماء : الفرع األول

  49  بین أسنانه  طعام من بقي ابتالع الصائم ما: الفرع الثاني
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  50  ت قلیلتقدیم زكاة الفطر بوق: الفرع الثالث

  51  تطبیقات القاعدة في الحج واألضحیة: المطلب الرابع

  51  المحرمة تخضب یدیها قلیال أو كثیرا: الفرع األول

  52  التضحیة بالعرجاء عرجا یسیرا : الفرع الثاني

  54  تطبیقات القاعدة الفقهیة في األیمان واألطعمة: المطلب الخامس

  54  ن الحلف واالستثناءتخلل سكتة یسیرة بی :األولالفرع 

  55  إذا خالط الطعام من خشاش األرضالیسیر : الثاني الفرع

  تطبیقات قاعدة الیسیر المعفّو عنه في باب المعامالت: المبحث الرابع

  58  تطبیقات القاعدة في باب البیوع: المطلب األول

َلم عن مجلس العقد بزمن یسیر: الفرع األول   58  تأخیر رأس مال السَّ

  59  . الجائحة الیسیرة وأثرها في ثبوت الخیار: الفرع الثاني

  60  بیع ما یكمن في األرض: الفرع الثالث

  61  بیع الجزاف: الفرع الرابع

  63  تطبیقات القاعدة الفقهیة في القضاء والشهادة: المطلب الثاني

  63  القضاء حال الغضب الیسیر: الفرع األول

  64  مقسوم لهم في القسمة وجود َغبن یسیراّدعاء أحد ال: الفرع الثاني

  65  شهادة من یعرف بالكذب الیسیر: الفرع الثالث

  66  شهادة من یعرف بالغلط الیسیر: الفرع الرابع

  68  تطبیقات القاعدة الفقهیة في الحدود والدماء: المطلب الثالث

  68  سرقة الیسیر من المال: الفرع األول

  69  ثمر في البستان قبل إدخاله الحرز السرقة من ال: الفرع الثاني

  71  تحمل العاقلة ما دون الثلث في جنایة القتل: الفرع الثالث
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  73  خاتمة

  76  فهرس اآلیات القرآنیة -1

  78  فهرس األحادیث النبویة -2

    80فهرس آثار الصحابة  -3

  81  فهرس األعالم المترَجم لهم -4

  82  لُمعّرف بهاا واألماكن المشروح فهرس الغریب -5

  84   فهرس المصادر والمراجع -6

  96  فهرس المحتویات -7
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